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 ;להלן הנושאים שהועלו לדיון
 

 . 610284800אישור פרוטוקול ישיבה מיום  .0
 .  על ידי חברי הועדה םאושר ונחת פרוטוקולה 

 

 לאחר פטירתו של יצרן מכסה  העברת  .6
כ האחות "בבפנינו מכתבו של . 6102היצרן נפטר לפני כשנה ומכסתו יוצרה באומנה עד לשנת  - רקע

הינה היורשת של היצרן ובשל כך מבוקש לרשום המכסה על שמה על  של היצרן אשר מציג שמרשתו
 . מנת שתוכל להעביר המכסה

 . אחרות לזכות במכסת החלב8 המכסה אינה מיוצרת ולא התקבלו במשרדנו בקשות נוספות 
על המבקשת להציג אישור זכויות או הליך לרישום הזכויות במשק על שמה בהתאם  - החלטה

ל בסיס בקשה שתחתם על ועדה תאשר את העברת המכסה עוהו צגהלהחלטת בית המשפט כפי שהו
 -מבקשת את כל החלופות העומדות בפניה עם העברת המשק על שמהיש להבהיר ל. ידי המבקשת

העברת המכסה במסגרת הליך פרישה מייצור חלב או העברת מכסה יחד עם העברת , המשך ייצור חלב
 . המשק

 

  -ה משותפת בקשה לחליב .3
 

מההסכם . תמאושר האינ ,ההסכם שנחתם בין הצדדיםהבקשה לחליבה משותפת על בסיס  – החלטה
לא ברור האם החלפת , כמו כן. מבקש להעביר את מכסתו לייצור על ידי השותפות כי היצרןעולה 

.  אין תשריט ולא ברור אילו חלקות מוחלפות -השטחים שהוצגה יש בה בכדי ליצור רפתות נפרדות 
על כך שמדובר בהחלפת משרד החקלאות המחוז בדרש תשריט מסודר עם חותמת נ, במקרה כאמור

 . 'חלקות ב

 

והוספת הוראה מיוחדת במקרים של התפרצות מחלה ברפת והטלת המכסות הצעה לתיקון תקנות  .4
 –סגר ה

 
 .בהתאםמתוקן יש להעביר למשרד החקלאות נוסח הצעה 

  



 

 

 
 
 
 
 
 

 6102בקשה לקבלת מנת מכסה באומנה בשנת  .5
 

במסגרת אומנה זכאות לקבלת מכסה זמנית ברשימת היצרנים על בסיסה ניתנת  היצרן מופיע  -רקע 
 .6104 -ד "התשע, (קביעת מכסות חלב)לתקנות תכנון משק החלב ' לפי פרק ה

היה  6102הגיע מקומו ברשימה אך הוא לא היה זכאי לקבלת אומנה היות ובשנת  6102במהלך שנת 
 . 2% -בתת ביצוע של כ 

לו מכסה באומנה יש מקום לאפשר ( ואף חרג ממכסתו) 6102היות ושיפר את הייצור בשנת , לטענתו
 .השנה

הוא זכאי לאומנה אך הוא יוכל לקבלה רק , 6102על פי נתוני הייצור של היצרן בשנת , מבדיקתנו
 . בהתאם למקומו ברשימה

. בהתאם למקומו של כל יצרן ברשימת היצרנים" זמן אמת"בדיקת הזכאות מתבצעת ב –דיון 
לא , אומנהאת הניתן היה לאשר לו שבו הזכאות היא בהתאם לרשימה ויצרן שלא היה זכאי במועד 

 . ניתן לחזור אחורה ברשימה והוא ייבחן שנית לפי מקומו החדש ברשימה
 

כאשר באותה עת , 6102של המבקש בשנת לא ניתן לאשר אומנה על בסיס מקומו ברשימה  - החלטה
 . ברשימה זכאותו תיבחן פעם נוספת כאשר נגיע למקומו. הוא לא היה זכאי לקבלת מכסה באומנה

 

 6102בקשה לקבלת תוספת מכסה לשנת  .2
היות וחל שיפור בייצור החלב על ידו וזאת  6102מבקש כי תינתן לו תוספת מכסה לשנת היצרן   -רקע 

 .אינו זכאי לתוספת מכסה בשל תת ביצוע מתמשךעל אף ש
לתקנות תכנון ( ב()0()א)2היצרן קיבל הודעה כי למרות היותו בתת ביצוע מתמשך בהתאם לתקנה 

, 6102אך מאחר והוא שיפר את הייצור בשנת , 6104 -ד "התשע, (קביעת מכסות חלב)משק החלב 
 23% -היות ובשלוש השנים האחרונות ייצור פחות מ , יחד עם זאת. הוחלט לא להפחית את מכסתו

 .זהלפי טיוטת התקנות בעניין  6102לא יהיה זכאי לתוספת מכסה בשנת , מהמכסה שנקבעה לו
ועל פי הקריטריונים שייקבעו , הוועדה תפעל בהתאם לתקנות להקצאת תוספת מכסה - החלטה

נציין כי העובדה שתוספות המכסה טרם חולקו הן עקב . באשר לזכאות לקבלת התוספת כאמור
 . אינו רלוונטי בחלוקת המכסות לשנה זו 6102העיכוב בקביעת התקנות ולכאורה הייצור בשנת 

 

 לאחר העברת מכסה של אחד הצדדים בעקבות פטירת היצרןשותפות חלב ב המשך ייצור .2
  . בעקבות פטירת היצרןהמכסה הועברה לאחרונה   -רקע 

נדרשו היצרנים להציג הסכם שותפות אשר יאפשר את , היות והמכסה מיוצרת בשותפות יצרנים
 .משותףהמשיך ייצור החלב על ידם ב

וכי הם ממשיכים לייצר במשותף ל טען שאינו מעוניין להעביר לנו דבר "הנ, בשיחה עם אחד היצרנים
 .למרות שמעולם לא נרשמו כשותפות רשומה

כי לבחון את המשך העבודה ברפת ולהבהיר ליצרנים על מנת מ "לשלוח מדריך שהיש מקום  – החלטה
שותפות וכן אישור  טיוטת הסכם, על מנת להמשיך את ייצור החלב בשותפות עליהם להעביר למשרדנו

 . בדבר רישומם כשותפות שאינה מוגבלת אצל רשם השותפויות
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 יצרן חדש  –בקשה לקבלת היתר אומנה  .2
ומבקש לבצע אומנה  מציג היתר בנייה .6102זכאות לקבלת מכסת חלב בשנת המבקש קיבל   -רקע 

 .וסףנהמייצר במסגרת שותפות עם יצרן , במשקו של אביו
 

ליטרים בהתאם למתווה להקמת רפת  061,111יקבל מנת מכסה בהיקף של . כמבוקש – החלטה
האומנה , חדשה ובכפוף לכך שהיצרן המאמן יצהיר כי לא נדרשת השקעה לצורך ביצוע האומנה

 .מאושרת

 

 אישור הסכם שותפות בין יצרנים  .2
להציג טיוטת  התבקשו היצרנים, לאור בקשה להעברת מכסהכאשר מדובר בשותפת פעילה  -רקע 

 . הסכם שותפות להסדרת הפעילות בין היצרנים
 .רת הזכויות בקרקעהוצג אישור בדבר העב, כמו כן

בו כי כל תוספת או שינוי להסכם כפופים  בכפוף לכך שיצוין, הסכם השותפות מאושר - החלטה
אצל רשם  וי זהות השותףעל הצדדים להציג אישור בדבר שינ, כמו כן. לאישורה של ועדת המכסות

 .השותפויות


